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1. Въведение 

От месец декември 2021 г. Община Кърджали в качеството си на партньор на Националния 

Доверителен Екофонд  участва в изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”, Договор за 

ПБФП BGENVIRONMENT-4.001-0001-C01 по програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и съфинансирана от българската 

държава.   

При подготовката на проектното предложение със Заповед № 439 от 08.05.2020 г. на Кмета 

на Община Кърджали бе създаден експертен екип, който да вземе участие при реализирането 

на планираните в проекта дейности, свързани с изграждането на капацитет в партньорските 

общини по проблемите на адаптация към изменението на климата, извършването на оценка и 

анализ на стратегическите планове и документи на общината, както и идентифицирането на 

пропуски и потенциални мерки в тази нова за общината област.  

Отчитайки влиянието на климатичните промени върху различните области на градското 

развитие, в експертна група участваха специалисти от Община Кърджали с различен 

професионален профил и опит, а именно:    

✓ Експерт „Стратегическо планиране” – Надежда Цветкова –началник отдел 

„Стратегическо планиране и управление на проекти”; 

✓ Експерт „Екология-води” – инж. Нурай Зюлкер – старши експерт в отдел 

„Инвеститорски контрол и строителство”; 

✓ Експерт „Екология-въздух” – Веселина Танчева – началник отдел „Опазване на 

околната среда”; 

✓ Експерт „Териториално устройство” – арх. Станислава Тодорова – мл. експерт 

отдел „Архитектура и регистрация на строителните обекти”. През месец декември 

2021 г. в експертната група вместо арх. С. Тодорова се включи арх. Селчук Ахмед; 

✓ Експерт „Транспорт” – Орхан Кадиров – началник отдел  „Транспорт, рекламна 

дейност и общинска контрола”. 

Процесът на изграждане на капацитет бе свързан с участие на експертите в поредица 

обучения, работни консултативни срещи и учебно пътуване в район Вестланд, Кралство 

Норвегия. По време на обученията екипът се запозна с разработената по проекта Методология 

за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  идентифициране на 

пилотни дейности и доклада за добри примери, разработен от норвежкия партньор. При 

учебното пътуване в район Вестланд, част от експертите в екипа имаха възможност да се 

запознаят с опита в норвежките власти и институции в прилагането на мерки за адаптация към 

различни проявления на климатичните изменения.  

Използвайки новите знания и натрупания опит, експертната група извърши анализ на 

стратегическите планови документи на община Кърджали и идентифицира приоритетните 

заплахи на местно ниво, произтичащи от измененията в климата. Следващият етап на работата 

на екипа бе свързана с идентифицирането, оценката и приоритизирането на потенциални 

инвестиционни мерки, насочени към адаптация и смекчаване на тези изменения в границите 

на град Кърджали. Заключителният етап на работата включваше избора на инвестиционна 

мярка, която да бъде реализирана в следващата фаза на проект „Прилагане на иновативни 

мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”. 

Настоящият доклад представя резултатите от работата на експертите от Община 

Кърджали.  
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2. Обобщение и изводи от находките на прегледа и анализа на 

стратегическите документи на Община Кърджали 
 

При подготовката на проектното предложения бяха идентифицирани 11 стратегически 

документа, които да бъдат анализирани. Изборът на стратегическите документи се основаваше 

на тяхната свързаност със социално-икономическото развитие и екологичното състояние на 

общината и града, както и периода им на действие. В процеса на работа този списък бе 

актуализиран, като се добавиха проекти на стратегически документи, разработвани в периода 

между подготовката и реализирането на проект „Прилагане на иновативни мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”. Също така  

отпаднаха два стратегически документа, свързани с развитие на социалните услуги и 

управлението на общинската собственост. Експертната група прецени, че тези документи не 

предоставяте информация за екологичното състояние и насочеността на мерките в тях не 

засягат климатичните промени.  Актуализираният списък на  стратегически документи е 

представен в Приложение 1 към доклада. 

Използвайки знания и прилагайки опита, придобити по време на това обучение, експертния 

ни екип започна с преглед и анализ на стратегическите документи на общината. Първият етап 

от работата на екипа  бе свързан с подготовката на визитки на 10–те стратегически документа, 

които обобщават прегледа на информацията в отделните документи. Всеки от експертите 

подготви визитки на два документа, относими към професионалния му опит и квалификация. 

Поради много секторния обхват на част от стратегическите документи като Плана за развитие 

на общината 2014-2020 г., проекта за План за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г., 

Интегрираният план за възстановяване и развитие на град Кърджали, Общите устройствени 

планове на община Кърджали и на град Кърджали, те бяха разгледани и дискутирани от 

всички експерти. Визитките на отделните документи са включени в Приложение 1 към 

доклада. 

В процеса на анализ и оценка на документите, както и при идентифицирането и 

приоритизирането на потенциални иновативни мерки, насочени към адаптация и смекчаване 

на изменението на климата, експертите се изправиха пред две основни предизвикателства.  

В по-голямата си част стратегическите документи са разработвани в периода 2014-2016 г., 

като в аналитичните им части са включени данни и анализи от 2011 г. и 2012 г.  В 

аналитичните части на проектите на новите стратегически документи също са използвани 

данни, налични за по-отдалечени периоди 2017 г. и 2018 г. - н.пр. данни за  население, 

здравеопазване, икономика и състояние на околната среда.  Това изискваше допълнителни 

проучвания и набирането на актуална информация и данни, свързани с екологичните рискове 

и отражението им върху населението и социално-икономическото развитие.  

В основните стратегически документи проблемите, свързани с измененията на климата, се 

разглеждат в по-широк контекст и най-често се дава обща информация на ниво държава, 

област или регион. Идентифицирането и приоритизирането на климатичните заплахи, както и 

планирането на конкретни мерки на ниво град е слабо застъпено.  

В четири от стратегическите документи на общината - Плана за развитие на община 

Кърджали 2014-2020 г., проекта на План за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г. , 

Общият устройствен план на общината и Общият устройствен план на град Кърджали  са 
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идентифицирани и разгледани по-подробно екологичните рискове, включително и тези 

свързани с изменението на климата. От климатичните рискове на  преден план са изведени 

тези, дължащи се на повишаване на температурата и влиянието върху хидроложкия цикъл, 

както и нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението на климата, като 

суши и наводнения. 

В двата устройствени плана е направено климатично райониране на град Кърджали, което 

дава възможност на експертната група при избора на инвестиционна мярка да се фокусира 

върху отделни градски зони, в които има засилено проявление на ефектите от климатичните 

промени.  

В двата документа е посочено следното райониране:  

➢ Първи район - заема централната градска част. Гъстата застройка обуславя още 

по-голямо нагряване на стените и улиците, което през лятото довежда до биоклиматичен 

дискомфорт - състояние на прегряване на организма; 

➢ Втори район - заема високите части на околните възвишения. Определя се от 

завишената скорост на вятъра, по-малкият брой на мъгливите дни, смекчени температурни 

контрасти. През лятото - също условия на биоклиматичен дискомфорт – прегряване; 

➢ Трети район - заема наклонените терени между кв. „Веселчани” и с.Прилепци. 

Характеризира се с намалена опасност от инверсни състояния, добра естествена вентилация 

на въздуха, благоприятна експозиция на склоновете; 

➢ Четвърти район - около района на парк "Арпезос". Подобрена термична 

характеристика.; 

➢ Пети район - обхваща територия около яз."Кърджали". Има по-висока 

относителна влажност, намалени температурни амплитуди, увеличена скорост на вятъра. 

Характеризира се с най-добри биоклиматични условия; 

Периодът на изпълнение на част от стратегическите документи бе изтекъл и има налична 

информация за цялостно им изпълнение. В аналитичните части на тези документи са 

представени широк набор от данни и информация, както за социално-икономическото 

състояние на общината и града, така и за състоянието на околната среда.  

Анализът на документите показва, че във всички стратегически документи не са 

дефинирани отделни мерки и дейности, свързани с адаптация към изменението на климата 

и/или смекчаване на влиянието на тези изменения. Същевременно в тях са включени мерки и 

проекти, които не са дефинирани като климатични, но имат пряко отношение към адаптация и 

смекчаване на  климатичните промени. 

В плановете за развитие на общината и на град Кърджали фигурират мерки и проекти за 

повишаване на енергийната ефективност на обществени, жилищни и производствени сгради, 

за реконструкция на съществуващата зелена система и създаването на нови зелени площи, 

както и такива свързани с рехабилитация и изграждане на обществената пътна и ВиК 

инфраструктура. Набелязани са мерки за подобряване на качеството на компонентите на 

околната среда и овладяването на свлачищните процеси.  

С особено внимание работна група обсъди приоритетите, мерките и конкретните проекти, 

включени в Интегрирания план за възстановяване и развитие на град Кърджали за периода 

2014-2020 г. /ИПВГР-Кърджали/.   

Този план е единственият стратегически средносрочен документ, който разглежда  

възможностите за развитие на ниво град. Чрез него се създават условия да се планира и 
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управлява мобилността, както на хора, така и на стоки и услуги. В аналитичната му част и в 

частта, описваща избора на зоните за въздействие, има информация за проблемите/пропуските 

в отделните градски зони, н.пр. липсата и/или недоброто състояние на зелените площи, 

степента на изграденост на ВиК инфраструктурата, свлачищни процеси и др. Описанието на 

проектите, планирани за изпълнение в отделните зони съдържа информация за състоянието на 

инфраструктура, включително жилищни сгради, паркови площи и междублокови 

пространства,  в отделните части на града. Част от ИПГВР –Кърджали е плана за изпълнение, 

включващ и бюджет за всеки отделен интегриран проект. През 2021 г. е изготвен и приет 

окончателен доклад за изпълнението на ИПГВР, съдържащ информация за техническото и 

финансовото изпълнение на плана към 2021 г. по отделни зони. Също така е изготвена и  

актуализирана матрица на бюджета на ИПГВР.   

От съществено значение е да се отчете и процеса на разработването на този план, тъй като 

в него са се включили широк кръг от представители на заинтересованите страни. 

Набелязаните в него проекти и дейности отразяват в най-голяма степен желанията и 

очакванията на жителите на града. Следва да се отбележи, че този план е подготвен само за  50 

%  от територията на града. 

Тази информация бе много полезна за работата на експертната група при 

идентифицирането на потенциалните инвестиционни мерки от гледна точка възможни 

конкретни обекти на интервенция и тяхното състояние.  
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3. Избор на заплаха за адаптация 

В анализираните стратегически документи за региона са идентифицирани и разгледани 

рискове от изменението на климата, дължащи се на повишаване на температурата и 

влиянието върху хидроложкия цикъл. Промяната в хидроложкия цикъл се изразява в 

намаляване на периодите и количествата валежи, както и засилващата се тенденция на 

увеличаването на краткотрайни, проливни дъждове. 

Климатични промени оказват най-сериозно влияние върху: 

✓ рискове за човешкото здраве - увеличаване броя на топлинните удари, поради 

затопляне; влошаване на състоянието на пациенти със сърдечно съдови заболявания; 

повишаване броя на случаите на инфаркти и мозъчно съдови болести, поява на нови 

болести и/или промяна в честотата на другите болести.  

✓ системите за водоснабдяване (питейно – битово и за напояване) - промяна на 

количествата и режима на водите. Намаленията в количествата на валежите и увеличението 

на температурите води до намаляване на оттока на реките в общината. Това може да доведе 

до търсене на допълнително снабдяване. Промените не само ще повлияят върху 

количеството на оттока, но също и в неговия режим, който ще се измени в съответствие с 

промените в режима на валежите и топенето на снеговете. Проливните дъждове и 

цялостното увеличаване на количеството на валежите налагат необходимост от 

усъвършенстване на програмите за действие при проливни дъждове. Необходимо е да се 

приложат адаптивни мерки за предпазване от наводнения, като например диги или 

преливни зони, с цел справяне с наводненията, свързани с увеличаването на проливните 

дъждове и оттоците. От друга страна, промените в максималните температури може да 

доведе до увеличаване на цъфтежа на водата, които да предизвикат проблеми свързани с 

токсичност, вкус и мирис. Освен това, намаляването на летния отток на реките, в резултат 

от намаляването на летните валежи, води до увеличаване на процента отпадъчни води в 

общия отток на приемниците и може стане причина за въвеждане на по-строги изисквания 

за качеството на отпадъчните води, по отношение на съставки като разтворен кислород, 

общо количество на разтворените твърди и хранителни вещества; 

✓ зелената градска инфраструктура – поради очаквано редуциране на валежите, 

особено на тези през топлото полугодие, се налага осигуряване на допълнително поливане 

на паркове и зелени площи; очакваното затопляне, променя вегетативния цикъл на флората 

и налага промени във видовия състав на зелената система; 

✓ градската улична инфраструктура – поради промяната на интензитета на валежите, 

пороите повреждат тротоари и улични платна;   

✓ обекти от земеделието - очаквано редуциране на валежите, особено на тези през 

топлото полугодие; очаквано затопляне, при което се скъсява реалният вегетационен 

период най-вече на сегашните пролетни земеделски култури; поява на нови болести и 

вредители, поради промени в климата; 

✓ обекти от горското стопанство – очаквано затопляне и засушаване повишава риска 

от увеличаване броя на горските пожари вследствие на по-сухия и по-топъл климат. 

✓ активизирането на срутищните и свлачищни процеси в следствие на промените в 

интензитета на валежите и обезлесяване.   
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При избора си на заплаха за адаптация, експертната група  събра допълнителна актуална 

информация за средномесечните температури за периода 2016-2022 г., слънчевото греене и 

количеството на валежите от същия период. Както и търси информация за заболеваемостта 

на населението през този период.  

Събраните данни за средномесечните температури за периода 2016-2022 г. показват 

стабилна тенденция на увеличаване на температурите през летните месеци, както и 

удължаване на периодите с по-високи от нормата дневни температури.  

На диаграма 1 е представена обобщена информация за средномесечните температури за 

периода. Данните за отделните години са включени в Приложение 2 към доклада.  

Диаграма 1  

 

Източник: https://www.stringmeteo.com/synop/temp_year.php? 

 

 Данните за валежите от същия период потвърждават идентифицираната заплаха от 

промяна на количеството валежи и засилване на тенденцията за по-редки периоди на 

валежи с по-висок интензитет.  

На диаграма 2 е представена обобщена информация за количеството средномесечни 

валежите за периода. Данните за отделните години са включени в Приложение 2 към 

доклада. В приложението са представени и обобщени диаграми на средномесечни 

температури, количество валежи и слънчево греене по години, като в тях е включена за 

сравнение и нормата.  

м. 01 м. 02 м. 03 м. 04 м. 05 м. 06 м. 07 м. 08 м. 09 м. 10 м. 11 м. 12

2022 г. 2,1 5,1 4,2 12,1 16,7 21,6

2021 г. 4,9 6 5,6 10,3 16,9 20 24,9 25 18,3 11,1 9,2 5,7

2020 г. 2,9 6 8,8 10,8 16 19 23,8 24,4 21,3 15,4 7,5 6,4

2019 г. 2,4 4,6 9,6 11,7 16,3 22,1 22,6 23,6 19,9 14,8 11,8 5,5

2018 г. 3,6 4 7,8 15,8 18,7 20,7 22,1 23,9 19,1 14,2 7,9 3

2017 г. -2,3 4,5 9,4 11,6 16,4 21,5 23,8 24,6 19,9 12,4 8,2 6,1

2016 г. 1,9 8,9 9 14,9 15,4 21,8 24,6 24,1 19,7 12,7 7,8 0,8

Данни за средномесечните температури за 
периода 2016 год. - 2022 год. 

(съгласно срочни синоптични данни на НИМХ -
станция Кърджали)



 

10 
 

 

 

 

Диаграма 2  

 

Източник: https://www.stringmeteo.com/synop/prec_year.php 

Отчитайки събраната информация и личния опит, експертната група се обедини около 

становището бъдещата инвестиционна мярка да бъде насочена към адаптация и смекчаване 

на двете заплахи – ефекта на топлинния остров и увеличаването на обема на 

повърхностните води, които имат най-голямо проявление в градската среда и влияят на 

качеството на живот на всички жители на града.  

4. Избор на иновативна мярка 

4.1. Описание на избраната иновативна мярка 

В последния етап от работата си, експертната група извърши избор на иновативна мярка, 

която да е насочена към адаптация и смекчаване на  избраните две заплахи – ефекта на 

топлинния остров и увеличаването на обема на повърхностните води. 

м. 01 м. 02 м. 03 м. 04 м. 05 м. 06 м. 07 м. 08 м. 09 м. 10 м. 11 м. 12

2022 г. 38,3 72 27,7 63 21

2021 г. 176,6 79 60,3 75,2 57 60,7 12,4 28 33,7 143,9 15,9 139,6

2020 г. 4,7 49 62,8 99,7 70,8 172,6 0,3 6,9 27,4 69,3 13,6 194,1

2019 г. 98,6 30,8 7,7 74,8 40,4 76,2 76 118,7 8,7 36,3 179 45,4

2018 г. 18 107,7 112,8 3,5 57,5 147,3 134,3 1,3 18,7 31,4 110 35,5

2017 г. 61,5 31,4 66,1 37 37,6 64,3 56,6 17,2 77,6 72,7 46 81,7

2016 г. 108,7 115,1 77,7 81,5 79,6 37,4 17,7 3 0,7 19,1 112,3 5,6

Данни за количеството средномесечни валежи 
за периода 2016 год. - 2022 год. (съгласно 

срочни синоптични данни на НИМХ в mm/d)
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При избор на мярка, експертната група се води от опита на норвежките партньори от 

град Берген за овладяване на повърхностните води. Особено впечатление ни направиха 

пространствените и техническите решения в Хостайнер парк и парк Лингхаугпаркен, за 

овладяване на повърхностните води чрез частично отваряне на речното корито  и 

превръщането на терена в рекреативна зона. Също така използвахме опита на град Търнава, 

Словакия и град Вроцлав, Полша, които са представени в  доклада на Западно-норвежкия 

изследователски институт. 

Отчитайки резултатите от анализа на стратегическите документи и придобития опит, 

експертите се обединиха около предложението бъдещата инвестиционна мярка да носи 

наименованието „Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част 

на град Кърджали към ефектите от измененията на климата”. 

Целта на инвестиционната мярка е разширяване на синьо-зелената инфраструктура в 

старата част на град Кърджали. Като обект на интервенция да бъде част от площад „Хаджи 

Димитър”, който поради вида на настилката и липса на растителност е своеобразен 

топлинен остров през летните месеци. Мярката е насочена към преодоляване на ефекта на 

„топлинния остров”, както и съхраняване и използване на дъждовните води. Дейностите ще 

включва проектиране на новата инфраструктура, изпълнение на строително-монтажни 

дейности за изграждане на система за съхранение и използване на дъждовните води, 

оформяне на воден елемент-стена, алеи, места за рекреация и озеленяване с растителни 

видове, подходящи за климатичните промени.  

Площадът „Хаджи Димитър” се намира в старата част на град Кърджали, която е 

изключително гъсто застроена и със слабо озеленяване, като на места то почти липсва.  

 

 
Извадка от кадастралната карта на град Кърджали 
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Снимки на частта от площад „Хаджи Димитър” – обект на интервенция 

Той попада в първи климатичен район на града, определен в Общите устройствени 

планове на общината и на града, характеризиращ се с гъста застройка, която обуславя 

висока степен на нагряване на инфраструктурата. Старите керемидени покриви, липсата на 

саниране на сградите и асфалтовите улици превръщат това място в своеобразен топлинен 

остров през летните месеци.  

Парцелът е с площ 1018 кв.метра и е с малък наклон, който увеличава повърхностните 

води при обилни валежи. 

Целият терен, както и съседните площи са общинска собственост и e определен за 

обществено ползване. 

Площадът е разположен на една от основните транспортни артерии на града, в 

непосредствена близост до Пазар на производителите-Кърджали и главната търговска 

улица в града, което води до непрекъснат поток от хора и автомобили. Кръговото 

кръстовище на площада е изключително натоварена пътна артерия, която разпределя 

автомобилните потоци към кв. „Боровец”, зоната за отдих „Енчец” на яз. „Кърджали”, както 

и е изход към гр. Хасково и гр. Пловдив. Тази артерия осигурява достъпа до центъра на 

града на над 7000 жители, като голяма част от тях са от маргинализирани общности, вкл. 

роми.  

В момента площадът изцяло е покрит с каменни плочи, които през лятото се нагряват и 

допълнително усилват ефекта на топлинния остров. Лисва озеленяване, като само в 

границите на терена са останали няколко дървета.  

Видът и състоянието на площада не дават възможност за използването му от жителите и 

гостите на града.  През лятото е трудно преминаването на пешеходци поради високите 

температури.  

В град Кърджали има още няколко сходни терена, на които в бъдеще може да се 

мултиплицира мярката, като например  централния площад на града и входа на парк 

„Простор”. 

На база съществуващото състояние на обекта и нормативните изисквания при 

изпълнението на инвестиционни предложения, експертният екипа включи в мярката четири 

групи дейности.  

Първата група е свързана с изработване и съгласуване на инвестиционен проект за 

превръщането на част от площад „Хаджи Димитър” в „синьо-зелен остров”. Тази дейност е 

съществен подготвителен етап за изпълнението на инвестиционната мярка. Разработването 

на инвестиционния проект ще позволи да се планират, конкретизират и остойностят 

необходимите видове строително-монтажни работи и техните параметри. Също така 

инвестиционния проект ще оформи новата визия на обекта на интервенция.  Наличието на 

одобрен инвестиционен проект е нормативно изискване за получаване на разрешение за 
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строеж. При извършване на  проектирането ще се търси  насърчаване на прилагането на 

иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и 

други решения (напр. интересни настилки, водни площи, елементи на градското 

обзавеждане, ландшафтни тематични групи, растителни композиции и др.). При 

разработването на  инвестиционния проект следва да се приложи интегриран подход на 

градското възстановяване и развитие, като обекта на интервенция, да бъде архитектурно-

пространствено, тематично и ландшафтно решим, така че да подчертава идентичността на 

градския пейзаж, в пълен унисон с историческата структура на града и околните 

пространства. 

Втората група дейности е свързана с изпълнението и приемането на строително-

монтажните работи на обекта.  

Към момента на разработване на инвестиционната мярка, експертната група 

идентифицира следните необходими строително-монтажни работи: 

✓  премахване на съществуващата настилка;  

✓ изграждане на система за улавяне и съхранение на дъждовните води с 

възможност за последващото им използване за поливане; 

✓  изграждане на синьо-зелена инфраструктура - воден елемент- стена;  

✓ зелена инфраструктура – оформяне на зелена площ с подходящи растителни 

видове. (Следва да бъдат използвани неинвазивни растителни видове, 

подходящи за климатичните условия на мястото); 

✓ оформяне на подходи, алеи и места за рекреация; 

✓ изграждане на парково осветление – с енергоспестяващи системи.  

✓ създаване на достъпна архитектурна среда. 

В тази група дейности са включени и осъществяване на авторски и строителен надзор на 

изпълнението на строително-монтажните работи, както и въвеждане на обекта в 

експлоатация. Тези дейности са нормативно определени и задължителни за всеки тип 

интервенция, свързана с изпълнение на строителство.  

Третата група дейности на инвестиционната мярка е насочена към популяризиране на 

самата мярка.  За да се достигне до максимално широк кръг от общността са избрани 

различни по тип дейности и използването на различни комуникационни канали. Чрез  

провеждане на поредица информационни дни, на обществеността ще бъдат представени  

идейната разработка на инвестиционната мярка, представяне на инвестиционния проект 

при стартиране на строителните работи /церемония „първа копка”/ и завършването на 

обекта /откриване на обекта/. Също така информация за изпълнението на инвестиционната 

мярка ще бъде публикувана на интернет страницата на общината и ще бъде предоставяна за 

отразяване в местната и регионална преса; 

Последната група дейности е свързана с финансово и техническо управление на 

изпълнението на инвестиционната мярка. Целта на тези дейности е да се гарантира 

осъществяването на постоянен мониторинг и контрол, от една страна на техническото 

изпълнение на строителството, а от друга на финансовите параметри на инвестиционния 

проект.  

Включени в инвестиционната мярка дейности са взаимосвързани и осигуряват 

ефективно, законосъобразно и целесъобразно изпълнение на инвестиционната мярка.  

В резултат от изпълнението на инвестиционната мярка ще се разшири синьо-зелената 

инфраструктура в старата част на град Кърджали.   Мярката ще  надгради резултатите от 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали”, който се 

финансира по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Един от обектите на интервенция по 

този проект бе „Ремонт и рехабилитацията на  уличната мрежа и въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление на ул.”Иван Вазов”, ул. „Добруджа”, ул. „Св. 
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Климент Охридски” и на площад „Хаджи Димитър”. Като резултат от този проекта бе 

извършен основен ремонт на тротоарите и уличните платна на трите улици, бе 

реконструирано кръстовището с кръгово движение на  площада, както и бе поставено 

енергоспестяващо осветление. С реализирането на инвестиционната мярка на площад 

„Хаджи Димитър” ще се модернизира изцяло градската среда в този район, което от една 

страна води до подобряването на условията за живот на жителите на района, а от друга до 

привличане на повече посетители и гости.   

Изградената нова синьо –зелена инфраструктура ще създаде условия за намаляването на 

температурата през летните месеци около площада, а и ще повлияе за намаляване на нивото 

на праховите частици във въздуха и на нивото на шум.    

Концепцията на инвестиционната мярка включва три иновативни за община Кърджали 

елемента, а именно: 

✓ Система за съхранение на дъждовната вода и използването на събраната вода 

за поливане през летния период и евентуално за захранване на водните площи - ще се 

приложи за първи път в региона; 

✓ Промяната на градската среда от „типичен” площад в част от синьо-зелената 

система на града; 

✓ Изборът на растителните видове през призмата на адаптация към повишаване 

на температурите и засушаването. 

 

4.2. Оценка на адекватността на идентифицираните интервенции чрез PESTEL анализ 

В процеса на избор на инвестиционна мярка за да провери адекватността на 

идентифицираните интервенции, експертната група направи оценка на три потенциални 

инвестиционни мерки. Като инструмент за оценката бе използван  PESTEL анализ, с чиято 

помощ да се оцени съответствието на избраната мярка с наличните ресурси и условия.  

Следващите таблици показват резултатите от прилагането на метода към избраната 

инвестиционна мярка  „Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска 

част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата”, както и към 

интервенции насочени към градската транспортна инфраструктура и укрепване на 

свлачища в градска среда.  

Таблица 1: PESTEL анализ на интервенция – „Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в 

стара градска част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата” 

Обстоятелства 

на средата 

Фактори Описание Очакван 

период на 

действие 

Степен на 

въздействие 

Политически Промени в 

правителството 

след 

парламентарни 

избори 

Неутрално въздействие. 

Изграждането на синьо-

зелена инфраструктура 

в градска среда е в 

правомощията на  

местната власт 

Дългосрочен Ниска 

Промени в 

политическото 

ръководство след 

общински избори 

Неутрално въздействие. 

Развитието  на синьо-

зелена инфраструктура 

в градска среда е от 

съществено значение за 

облика на населеното 

място и  е приоритет за 

4 години Ниска 
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всяка местна власт.   

Икономически Не са налични 

собствени 

средства за 

осъществяване на 

идеята 

Негативно въздействие. 

Бюджетът на общината 

не се очаква да позволи 

реализация на идеята  

със собствени средства 

в обозримо бъдеще. 

Дългосрочен Висока 

Общината е 

партньор по 

проекта, който 

допуска  

финансиране на 

тази тип дейности 

Позитивно въздействие 

– може да се развие 

проект 

1 година – до 

изтичане на 

срока на проекта 

Висока 

Конкретни 

определени 

финансови 

средства за 

демострационната 

инвестиция 

Позитивно въздействие. 

Размерът на 

определените средства 

за демонстрационен 

проект в град Кърджали 

позволява прилагането 

на адаптивни мерки в 

стара градска част.    

1 година – до 

изтичане на 

срока на проекта 

Висока 

Социално/ 

културни 

Съществуват 

обществени 

нагласи за 

опазване и 

разширяване на 

зелената система 

на града.  

Позитивно въздействие. 

В голямата си част 

гражданите искат 

повече зелени площи в 

града.  

Дългосрочен Висока 

Част от 

гражданите нямат 

нагласа да пазят 

синьо- зелената 

система 

Негативно въздействие. 

Общината трябва да 

заплаща за 

възстановяването на 

инфраструктурата и 

растенията. 

Дългосрочен Висока 

Технологични Не разполагаме с 

технологични 

решения за 

улавяне на 

дъждовни води и 

тяхното повторно 

използване    

Негативно въздействие– 

идеята не може да бъде 

осъществена докато не 

се идентифицира 

подходящо 

технологично решение. 

1-2 години Висока 

Екологични Повищаване  на 

температурите  

Позитивно въздействие 

– пряко влияние за 

облекчаване на 

проблема. 

Дългосрочен Висока 

Удължаване на 

периодите без 

дъжд и на 

засушаване 

Позитивно въздействие 

– пряко влияние за 

облекчаване на 

проблема. 

Дългосрочен Висока 

Въздухът в град 

Кърджали е 

замърсен  

Позитивно въздействие 

– пряко влияние за 

облекчаване на 

проблема. 

Дългосрочен Висока 

Законови Съществува 

законодателна 

Позитивно въздействие 

– В нормативната 

Дългосрочен Ниска 
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рамка, която 

определя  начина 

на изграждане на 

инфраструктура. 

уредба не са включени 

забрани, касаещи 

изграждането на синьо-

зелена инфраструктура  

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

Недоволство от 

страна на 

таксиметрови 

шофьори и 

жители на 

квартала. 

Възможни са протести 

от таксиметрови 

шофьори и жители на 

квартала, които 

използват пл. „Хаджи 

Димитър” за паркиране 

Непосредствено Средно 

Промяна на 

облика на 

градската среда  

Промяната във визията 

на площада и 

оформянето на „синьо-

зелен остров”  ще 

стимулира промяната в 

нагласите на общността 

Непосредствено Високо 

 

Таблица 2: PESTEL анализ на интервенция – „Оформяне на зелен коридор на основна 

транспортна  артерия- бул. „Христо Ботев”  

Обстоятелства 

на средата 

Фактори Описание Очакван 

период на 

действие 

Степен на 

въздействие 

Политически Промени в 

правителството 

след 

парламентарни 

избори 

Неутрално въздействие. 

Изграждането на зелена 

инфраструктура в градска 

среда е в правомощията 

на  местната власт. 

Дългосрочен Ниска 

Промени в 

политическото 

ръководство след 

общински избори 

Неутрално въздействие. 

Развитието  на зелена 

инфраструктура в градска 

среда е от съществено 

значение за облика на 

населеното място и  е 

приоритет за всяка местна 

власт.   

4 години Ниска 

Икономически Не са налични 

собствени 

средства за 

осъществяване на 

идеята 

Негативно въздействие. 

Бюджетът на общината не 

се очаква да позволи 

реализация на идеята  със 

собствени средства в 

обозримо бъдеще. 

Дългосрочен Висока 

Общината е 

партньор по 

проекта, който 

допуска  

финансиране на 

тази тип дейности 

Позитивно въздействие – 

може да се развие проект 

1 година – до 

изтичане на 

срока на проекта 

Висока 

Конкретно 

определени 

финансови 

средства за 

демострационна-

та инвестиция 

Негативно въздействие. 

Размерът на определените 

средства за 

демонстрационен проект 

в град Кърджали не 

позволява прилагането на 

1 година – до 

изтичане на 

срока на проекта 

Висока 
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идеята за зелен коридор  

на основна транспортна 

артерия поради тяхната 

дължина. 

Социално/ 

културни 

Съществуват 

обществени 

нагласи за 

опазване и 

разширяване на 

зелената система 

на града.  

Позитивно въздействие. 

В голямата си част 

гражданите искат повече 

зелени площи в града.  

Дългосрочен Висока 

Част от 

гражданите нямат 

нагласа да пазят 

зелената система 

Негативно въздействие. 

Общината трябва да 

заплаща за 

възстановяването на 

инфраструктурата и 

растенията 

Дългосрочен Висока 

Технологични Не разполагаме с 

технологични 

решения за 

улавяне на 

дъждовни води и 

тяхното повторно 

използване    

Негативно въздействие – 

идеята не може да бъде 

осъществена докато не се 

идентифицира подходящо 

технологично решение. 

1 година Висока 

Екологични Удължаване на 

периодите без 

дъжд и на 

засушаване 

Позитивно въздействие – 

пряко влияние за 

облекчаване на проблема. 

Дългосрочен Висока 

Въздухът в град 

Кърджали е 

замърсен  

Позитивно въздействие – 

пряко влияние за 

облекчаване на проблема. 

Дългосрочен Висока 

Законови Съществува 

законодателна 

рамка, която 

определя  начина 

на изграждане на 

инфраструктура. 

Позитивно въздействие – 

В нормативната уредба не 

са включени забрани 

касаещи изграждането на 

зелена инфраструктура  

Дългосрочен Ниска 

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

Недоволство от 

страна на 

шофьори. 

Възможни са протести от 

шофьори поради промяна 

на ширината на пътните 

платна 

Непосредствено Средно 

Промяна на 

облика на 

градската среда  

Промяната във визията на  

основните транспортни  

артерии и оформянето на 

зелени коридори ще 

стимулира промяната в 

нагласите на общността 

Непосредствено Високо 

 

Таблица 3: PESTEL анализ на интервенция –  „Укрепване на свлачища в градска среда”   

Обстоятелства 

на средата 

Фактори Описание Очакван 

период на 

действие 

Степен на 

въздействие 
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Политически Промени в 

правителството 

след 

парламентарни 

избори 

Неутрално въздействие. 

Укрепването на 

свлачищата е законово 

вменено на 

собствениците на 

засегнатите имоти  

Дългосрочен Ниска 

Промени в 

политическото 

ръководство 

след общински 

избори 

Неутрално въздействие. 

Наличието на свлачища в 

градската среда е риск за 

всички жители и е 

приоритет за всяка местна 

власт.   

4 години Ниска 

Икономически Не са налични 

собствени 

средства за 

осъществяване 

на идеята 

Негативно въздействие. 

Бюджетът на общината не 

се очаква да позволи 

реализация на идеята  със 

собствени средства в 

обозримо бъдеще. 

Дългосрочен Висока 

Общината е 

партньор по 

проекта, който 

допуска  

финансиране на 

тази тип 

дейности 

Позитивно въздействие – 

може да се развие проект 

1 година – до 

изтичане на 

срока на проекта 

Висока 

Конкретни 

определени 

финансови 

средства за 

демострационна

та инвестиция 

Негативно въздействие. 

Размерът на определените 

средства за 

демонстрационен проект 

в град Кърджали не 

позволява цялостно 

укрепване на цялата 

територията на нито едно 

от  идентифицираните 

свлачища.   

1 година – до 

изтичане на 

срока на проекта 

Висока 

Социално/ 

културни 

Гражданите 

нямат нагласа да 

финансират със 

собствени 

средства 

геозащитни 

мероприятия в 

собствени 

терени 

Негативно въздействие. 

Общината трябва да 

заплаща за отстъпено 

право на строеж или за 

очуждаване/закупува-не 

на засегнатите терени. 

Дългосрочен Висока 

Технологични Необходимо е 

провеждането на  

специализирани  

проучвания, 

както  и 

разработването и 

одобрението на 

инвестиционни 

проекти.   

Негативно въздействие – 

извършването на 

проучванията и 

разработването на 

инвестиционни проекти и 

особено тяхното 

одобрение изисква 

минимум 10 месеца  

1-2 години Висока 

Екологични Намаляване  на 

почвения слой и 

Позитивно въздействие – 

пряко влияние за 

Дългосрочен Висока 
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и  промяна на 

ландшафта 

облекчаване на проблема. 

Законови Съществува 

законодателство, 

което определя  

задължения за 

осъществяване 

на укрепване на 

свлачищата. 

Позитивно въздействие- 

законово се  

вменява задължението 

собствениците да 

прилагат геозащитни 

мерки. 

Дългосрочен Висока 

Преди 

реализиране на 

инвестиционни-

те проекти, се 

изисква наличие 

на право на 

строеж или 

собственост на 

засегнатите 

терени  

Негативно въздействие. 

Терените засегнати от 

свлачищните процеси са 

собственост на общината 

и на частни лица, което 

изисква провеждането на 

процедури по 

придобиване на право на 

строеж или очуждаване. 

Тези процедури 

продължанвт от 10 месеца 

до 2-3 години 

Дългосрочен Висока 

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

Недоволство от 

страна на 

граждани и 

организации, 

собственици на 

засегнатите 

имоти 

Възможни са откази от 

предоставяне на право на 

строеж и обжалвания на  

размера на обезщетенията 

при очуждаване.  

Непосредствено Високо 

 

Осъществяването на мониторинг на изпълнението на избраната демонстрационна 

инвестиционна мярка и оценката на планираните резултати изискват предварително 

определяне на индикатори за проследяване на постигнатия напредък.  

4.3. Система от индикатори за проследяване на изпълнението на инвестиционната мярка  

Експертната група предлага следната система от индикатори за проследяване на 

изпълнението на инвестиционната мярка:  

Име на 

индикатора 

Вид Базова 

стойност 

Честота на 

измерване 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Брой одобрени 

инвестиционни 

проекти 

резултат 

 

0 еднократно 1 Приемо-

предавателни 

протоколи, 

Разрешение за 

строеж 

Брой въведени 

обекти в 

експлоатация 

резултат 

 

0 еднократно 1 Удостоверение 

или 

Разрешение за 

ползване /В 

зависимост от 

категорията на 
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обекта по ЗУТ/ 

Брой проведени 

публични 

събития 

резултат 0 еднократно 3 Доклади от 

екипа за 

изпълнение на 

мярката, 

публикации в 

медиите, 

присъствени 

списъци 

Брой 

публикации на 

интернет 

страницата на 

общината и в 

медиите 

резултат 0 2 пъти –при 

стартиране 

на 

изпълнение 

на СМР и 

следна 

изпълнение 

на СМР  

5 Доклади от 

екипа за 

изпълнение на 

мярката, 

интернет 

страницата на 

Община 

Кърджали, 

местни и 

регионални 

медии 

Намаляване на 

стойността 

средномесечната 

температура 

през летните 

месеци  на 

площад „Хаджи 

Димитър”  

Въздействие 0 На годишна 

база в 

рамките на 

устойчивост 

на 

инвестицията 

 с 2 0С Справки  от 

измервания на 

температурата 

през летните 

месеци 

Количество 

съхранена и 

използвана 

дъждовна вода 

Въздействие 0 На годишна 

база в 

рамките на 

устойчивост 

на 

инвестицията 

500 м3 Справка за 

разходваната 

вода от 

напоителната 

система.  

 

5. Препоръки 

На база направения анализ на стратегическите документи на Общината Кърджали,  

експертната група се обедини около следните изводи:  

➢ Проблемите, свързани с измененията на климата и климатичните заплахи, следва да 

се разглеждат на ниво община и населено място. Това от своя страна изисква 

разработването на конкретно насочени анализи, които да позволят формирането на 

адекватна общинска политика, насочена към климатичните промени. Разработването 

на отделен общински стратегически документ би бил първа стъпка в тази посока. 

При подготовката на общински наредби и други нормативни документи да се 

извършва оценка на влиянието им в процеса на адаптация и смекчаване на 

климатичните изменения.   

➢ За преодоляване на административния дефицит в планирането и изпълнението на 

адекватни мерки и дейности, свързани с адаптация към климатичните изменения и 

смекчаване на климатичните заплахи, е необходимо да се повишат знанията и опита 
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на всички служители в администрацията. Това изисква регулярни обучения по 

различните аспекти на климатичните изменения.  

➢ Реализирането на всякакъв тип инициативи в тази сфера не би било ефективно, ако 

не се привлече широк обществен интерес. Провеждането и подкрепата за 

информационни кампании сред жителите на града би спомогнало за фокусирането 

на усилията на различните заинтересовани страни към решаване на проблемите, 

свързани с климатичните промени. От особено значение е  привличането в този 

процес на младите хора.   

В процеса на идентифициране и избор на инвестиционна мярка се откроиха празноти в 

законодателната уредба, които затрудняват и не спомагат за приоритетното въвеждане на 

мерки и технологични решения, насочени към преодоляване на влиянието на климатичните 

заплахи. Разпоредбите на Закона за устройство на територията третират само минимален 

задължителен процент озеленяване.  Включването на елементите от синьо-зелената система 

н.пр. зелени покриви и стени, водни пространства и др. като задължителни при 

проектирането и изграждането на нови сгради и градска инфраструктура, би ускорило 

процеса на преодоляване на климатичните изменения.  

Също така към настоящият момент няма нормативно приети стандарти за настилки и 

строителни материали, които да се влагат при изпълнение на градоустройствени 

инвестиции като рехабилитация и  изграждане на улична инфраструктура, паркинги и 

сгради. Приемането на такива национални стандарти също ще допринесе за засилването на 

действията на местните власти в посока смекчаване и адаптация към климатичните 

промени.   

 Един от пропуски в законодателството, които се установи е регулирането на използване 

на дъждовните води. На национално ниво е необходимо да се регламентира възможността 

за използване на дъждовните води. 
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Приложение 1 

Списък на стратегическите и планови документи на Община Кърджали  

Линк за достъп до Нормативни документи на Община Кърджали: 

https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm 

1. Проект на План за интегрирано развитие на Община Кърджали – 2021-2027 г. 
2. План за развитие на Община Кърджали за периода 2014-2020 г.; 

https://www.kardjali.bg/docs/normativni_documenti/OPR-2014-2020-last.pdf 

3. Общ устройствен план на Община Кърджали  

https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm_2_3 

4. Общ устройствен план на град Кърджали 

https://www.kardjali.bg/docs/planove_programi/OUP_kardjali_2014.pdf 

5. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали за периода 2014-2020 
г. 

https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm_2 

6. План за устойчива градска мобилност /ПУГМ/ на град Кърджали за периода 2014-2025 г.  

https://www.kardjali.bg/news_docs/BUMP_Kardzhali-24062015-v3.pdf 

7. Програма за управление на качеството на атмосферния въздух по показател ФПЧ 10 2016-2020 г. 

https://kardjali.bg/docs/eko/Programa_KAV.pdf 

8.  Проект на актуализирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух по 
показател ФПЧ 10 и ПАВ 

 

9. Програма за управление на отпадъците на територията на община Кърджали за периода 2015 - 
2020 г.; 

https://www.kardjali.bg/?pid=2,10 

10. План за защита при бедствия от 2016 г. 

https://www.kardjali.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_zastita_pri_bedastvie_2016.pdf 

  

https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm
https://www.kardjali.bg/docs/normativni_documenti/OPR-2014-2020-last.pdf
https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm_2_3
https://www.kardjali.bg/docs/planove_programi/OUP_kardjali_2014.pdf
https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm_2
https://www.kardjali.bg/news_docs/BUMP_Kardzhali-24062015-v3.pdf
https://kardjali.bg/docs/eko/Programa_KAV.pdf
https://kardjali.bg/docs/eko/PUO%20Kardjali%202015-2020.docx
https://kardjali.bg/docs/eko/PUO%20Kardjali%202015-2020.docx
https://www.kardjali.bg/?pid=2,10
https://www.kardjali.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_zastita_pri_bedastvie_2016.pdf
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Визитки на документите 

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие, социално-икономическо развитие, 
туризъм и околна среда  

Име на документа Проект на План за интегрирано развитие на Община 

Кърджали за периода 2021-2027 г. /ПИРО -Кърджали/ 

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилник за 
прилагането на ЗРР и Методическите насоки на МРРБ.  
 

Кога е създаден (година) 2022 г. 

Период на действие(от г. – до г.) 2021-2027 г. 
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Проектът на плана е разработен в съответствие с 
Националната програма за развитие: "България 2030 г.", 
Национална концепция за пространствено развитие 
(НКПР) на България за периода 2013-2025г., 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
Южен Централен регион за планиране (ЮЦР). 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

Документът се разработва от външни консултанти. Всеки 
етап на разработването на плана включва и участието на 
широк кръг заинтересовани страни. Информация за 
групите  заинтересовани страни и тяхното участие в 
разработването на плана са описани в част III „Описание 
на комуникационната стратегия, на партньорите и 
заинтересованите страни и формите на участие в 
подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на и 
осигуряване на информация и публичност”   
/от стр. 92 до стр. 102/.  
Идентифицираните заинтересовани страни са от значение 
за бъдещата инвестиция.  

Основна цел/и В проекта на ПИРО-Кърджали 2021-2027г.  са изведени 
три стратегически цели /стр. 83-84/:  
СЦ1: Постигане на балансиран икономически растеж, 
основан на конкурентните предимства на община 
Кърджали, в контекста на устойчивата (зелената) 
икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0.; 
СЦ2: Повишаване качеството на живот, подобряване на 
жизнената среда и изграждане на модерна 
инфраструктура, в съответствие с установените 
екологични стандарти;  
СЦ3: Оползотворяване на природните ресурси и развитие 
на туристическия потенциал на община Кърджали. 

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 

Планът за интегрирано развитие на Община (ПИРО) 
Кърджали определя средносрочните цели и приоритети 
за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други 
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мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

общини в съответствие с интегрираната териториална 
стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 
и общия устройствен план (ОУП) на общината. ПИРО се 
изработва за цялата територия на Община Кърджали, 
като се определят зони за прилагане на интегриран 
подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди 
и за подкрепа на потенциалите за развитие, като се 
изследват и възможностите за коопериране (съвместни 
проекти) със съседни общини 
Съгласно Методическите указания, документа съдържа 
следните основни елементи: 
- Териториален обхват и анализ на икономическото, 

социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на общината; 

- Цели и приоритети за развитие на общината за 
периода 2021-2027.; 

- Описание на комуникационната стратегия, на 
партньорите и заинтересованите страни и формите на 
участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при 
спазване на принципите за партньорство и 
осигуряване на информация и публичност; 

- Определяне на зони за прилагане на интегриран 
подход за удовлетворяване на идентифицираните 
нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и 
на възможностите за сътрудничество с други общини-
приоритетни зони за въздействие; 

- Програма за реализация на ПИРО и описание на 
интегрирания подход за развитие; 

- Мерки за ограничаване изменението на климата и 
мерки за адаптиране към климатичните промени и за 
намаляване на риска от бедствия; 

- Необходими действия и индикатори за наблюдение и 
оценка на ПИРО. 

 
В част „Анализ на икономическото, социалното и 
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за 
развитие на общината” е включена информация за 
развитието на всички сфери. Данните са актуални към 
2019-2020 г. и са за ниво  община и област Кърджали. /от 
стр. 14 до стр.80/ 
В част „Цели и приоритети за развитие на общината за 
периода 2021-2027” са идентифицирани 5 приоритета. /от 
стр. 81 до стр.91/. За всеки приоритет са дефинирани 
конкретни мерки.   
В част ”Определяне на зони за прилагане на интегриран 
подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди 
и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 
възможностите за сътрудничество с други общини-
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приоритетни зони за въздействие” се предлага 
обособяването на три основни зони за прилагането на 
интегриран подход, с отделни подзони към тях. 
Територията на град Кърджали е отделена в „Градска 
зона” с две подзони.   /стр. 103-112/ 
Програмата за реализиране на ПИРО е в процес на 
разработване - на етап събиране на предложения за идеи 
и проекти.  
 

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

В част „Анализ на икономическото, социалното и 
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за 
развитие на общината”, т. „Екологично развитие и околна 
среда” са представени данни за качеството на въздуха, 
както и за ерозионните и свлачищните процеси  на 
територията на общината. / стр. 50-53/.  
В част „Мерки за ограничаване изменението на климата и 
мерки за адаптиране към климатичните промени и за 
намаляване на риска от бедствия” са посочени конкретни 
проблеми за ограничаване влиянието на изменението на 
климата  /от стр. 116 до стр.120/.  

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Ефекта на топлинния остров, промяна в интензитета на 
валежите, Замърсяване на въздуха,  

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

В проекта на ПИРО  е посочено, че  следва да бъдат 
приложени мерки в двете основни групи – за 
ограничаване на изменението на климата и за 
адаптиране към климатичните промени. 

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

Към днешна дата  програмата за реализирането на ПИРО–
Кърджали е в процес на разработване, на етап набира на 
предложения от заинтересованите страни.  

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Програмата за реализирането на ПИРО –Кърджали и 
финансовата рамка са в процес на разработване 

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

Неприложимо. Документът е в процес на разработване и 
не е приет.  

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

В аналитичната част на плана може да се открият 
аргументи за съществуващите икономически и 
екологични фактори. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 

Документът е в процес на разработване. В него като 
заплаха, генерирана от географското положение за 
община Кърджали, се определя засилването на 
зависимостта от неблагоприятни последици на 
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др.  климатичните промени. Рисковите фактори се свързват с 
възникването на условия за проява на екстремни обилни 
извалявания, чиито последици имат силно негативен 
ефект - наводнения, ерозия, деструкция. Условията 
предполагат още проява на летни засушавания, 
възможност за възникването на полски пожари, дефицит 
на атмосферна и почвена влажност. 
 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

В аналитичната част се съдържа информация за 
съществуващите екологични рискове, както и проблеми в 
степента на изграденост на общата инфраструктура – 
пътна, ВиК и газопреносна.  

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

Източници на информация - НСИ, общинска 
администрация, министерства и агенции. 
  

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

неприложимо 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

ПИРО е основния стратегически документ, определящ 
развитието на общината в следващия седемгодишен 
период. Приоритетите, мерките и конкретните проекти се 
идентифицират с участието на широк кръг 
заинтересовани страни и отразяват нуждите на 
общността.  

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

Съществено  

Нещо специфично от 
съдържанието 

Мерките, които ще бъдат включени в ПИРО, обхващат 
територията на цялата община 

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

В плана е включена информация за екологичните 
рискове. 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

7 /Документът е в процес на разработване/  

 

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие, социално-икономическо развитие, 
туризъм и околна среда  

Име на документа План за развитие на Община Кърджали за периода 

2014-2020 г. /ОПР/ 
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Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилник за 
прилагането на ЗРР и Методическите насоки на МРРБ.  
 

Кога е създаден (година) 2014 г. 

Период на действие(от г. – до г.) 2014-2020 г. 
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Планът е разработен в съответствие с Стратегията "Европа 
2020" чрез Националната програма за развитие: 
"България 2020 г." и Националната стратегия за 
регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г.  

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

Документът е разработен от външни консултанти. 
Аналитичната част на документа е разработена през 2013 
г., като резултат от реализирането на проект “Ефективно 
взаимодействие между заинтересованите страни в 
Община Кърджали за формиране, изпълнение и 
мониторинг на общински политики”, Договор за ПБФП А-
10-13-22, финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет" 2007-2013 г. 

Всеки етап на разработването на плана включва и 
участието на широк кръг заинтересовани страни. 
Информация прилагането на принципите на партньорство 
в процеса на разработване и изпълнение на общинския 
план за развитие са описани в обособен раздел на 

документа „Действия за прилагане принципа на 
партньорство и осигуряване на информация и 
публичност” /от стр. 124 до стр. 126/.  

Основна цел/и В ОПР 2014-2020г.  са изведени една обща и три 
стратегически цели /стр. 81-83/:  
ГЦ: Развитие на конкурентоспособна икономика и 
подобряване на качеството на живот; 

СЦ1: Насърчаването на инвестиционната активност и 
създаване на условия за осигуряване на заетост; 

СЦ2: Осигуряване на качествена среда на живот на 

жителите на общината; 

СЦ3: Укрепване и развитие на социалната сфера; 
Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 
мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

Планът за развитие на Община Кърджали 2014-2020 г. е 
основния стратегически документ, който определя 
средносрочните цели и приоритети за развитието на 
общината през съответния седемгодишен период като се 
отчитат специфичните характеристики и потенциалът на 
общината, както и стратегическите насоки за 
разработване на целите и приоритетите на общинските 
планове за развитие, съдържащи се в областната 
стратегия за развитие. Съдържа аналитична и 
стратегическа част, както и програма за изпълнение. В 
аналитичната част се съдържат данни за състоянието на: 
- Общи характеристики на територията: 
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местоположение, селищна структура, климат, води и 
природни ресурси; 

- Състояние на местната икономика;  
- Развитие на социалната сфера и човешки ресурси;  
- Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност 

на територията; 
- Екологично състояние и рискове; 
- Административен капацитет. 

Данните са актуални към 2011-2012 г. и  са за ниво  
община и област Кърджали. /от стр. 6 до стр.78/ 
В стратегическата част са идентифицирани 5 приоритета. 
/от стр. 83 до стр.101 /.За всеки приоритет са дефинирани 
специфични цели и мерки към тях. В Приоритет 4 
„Управление на околната среда” на дефинирани две 
специфични цели:  
СЦ 1 - "Опазване и възстановяване на околната среда" с 
две мерки – за управление на отпадъци и управление на 
рисковете – наводнения, пожари и свлачища; 
СЦ 2 -"Разширяване и подобряване на съществуващата 
водоснабдителна и канализационна инфраструктура" с 
две мерки, насочени към подобряване на питейно –
битовото водоснабдяване и към изграждане, ремонт и 
разширяване на канализационните мрежи. /от стр. 96 до 
стр.100 /. Програмата за реализирането на плана включва 
конкретни проекти за изпълнение на приоритети. 
основните проекти са включени в плана /стр.128 до 
стр.130/. Пълният списък с индикативни проекти е даден 
като отделно приложение към ОПР с посочени 
индикативни срокове и бюджет. 

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

В раздел „Екологично състояние и рискове”, т. 
„Екологични рискове” са идентифицирани рисковете, 
вследствие на влиянието на изменението на климата - 
затоплянето и  влиянието върху хидроложкия цикъл и 
ерозионните и свлачищните процеси  на територията на 
общината. / стр. 69-73/.  
В раздел „Мерки за ограничаване изменението на 
климата и за адаптацията към настъпилите промени” са 
идентифицирани конкретни проблеми и мерки за 
ограничаване влиянието на изменението на климата  /от 
стр. 135 до стр.137/. Описанието на проектите, планирани 
за изпълнение в отделните зони съдържа информация за 
състоянието на инфраструктура, включително жилищни 
сгради, паркови площи и междублокови пространства,  в 
отделните части на града /от стр.  94 до стр.114/ 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Ефекта на топлинния остров, промяна в интензитета на 
валежите, Замърсяване на въздуха,  

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 

Мерките са насочени по-скоро към смекчаване на 
климатичните промени –повишаване на енергийната 
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по-скоро  смекчаване, и двете) ефективност, подобряване на ВиК системите, управление 
на отпадъците и превенция на рисковете от наводнения, 
пожари и свлачища.  

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

В програмата за реализацията на плана  са включени 
мерки за: - подобряване на енергийната ефективност на 
сградите/обществени и частни/,  
- подобряване на състоянието на пътната и ВиК  
инфраструктура;  
- рехабилитация на съществуващите паркове и зелени 
площи и изграждането на нови такива; 
 - отговорно управление на отпадъците; 
 - Управление на рисковете - наводнения, пожари и 
свлачища; 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Разработена е индикативна финансова рамка на плана, 
както и в програмата за реализация е включен 
индикативен бюджет за отделните проекти. 
През 2018г. е изготвена и приета Междинна оценка за 
реализирането на ОПР, съдържаща информация за 
техническото и финансовото изпълнение на плана към 
2017 г.  

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

Степента на изпълнение на ОПР към 2017 г е посочена в 
доклада за извършената междинна оценка. Предстои 
изготвянето на последваща оценка на плана 

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

В аналитичната част на плана може да се открият 
аргументи за съществуващите икономически и 
екологични фактори. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

Идентифицирани са негативни въздействия 
от климатични промени, които ще окажат най-сериозно 
влияние върху: 

− обекти от земеделието; 
− обекти от горското стопанство; 
− рискове за човешкото здраве; 
− върху системите за водоснабдяване (питейно – 

битово и за напояване) - промяна на количествата 
и режима на водите. 

 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

В аналитичната и стратегическата има информация за 
проблемите/пропуските в отделните сфери, н.пр., 
степента на изграденост на пътна и ВиК 
инфраструктурата, свлачищни и ерозионни процеси  

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

Източници на информация - НСИ, общинска 
администрация, министерства и агенции. 
  

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

неприложимо 
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Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

Индикативните проекти, включени в ОПР са 
идентифицирани с участието на широк кръг 
заинтересовани страни и тяхната актуалност не е 
променена.  

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

Съществено  

Нещо специфично от 
съдържанието 

Мерките, включени в ОПР, обхващат територията на 
цялата община 

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

В плана е включена информация за екологичните 
рискове. 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

10 

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие 

Име на документа Общ устройствен план на Община Кърджали /ОУП-
община/ 

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8 за 
обема и съдържанието устройствените планове  

Кога е създаден (година) 2018 г., одобрен с Решение на Общински съвет през 
септември 2019 г.  

Период на действие(от г. – до г.)  2020 г. – 2035 г.  
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Документът е разработен в  съответствие с  нормативната 
уредба за устройствено планиране и на съвременните 
постановки за интегрирано пространствено планиране и 
устойчиво развитие. 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

ОУП е разработен в периода 2016-2018 г. от външни 
консултанти. В процеса на разработването на плана е 
извършено анкетиране на широк кръг заинтересовани 
страни, основно собственици на земи и терени. Също така са 
проведени обществени обсъждания на проекта на 
документа. 

Основна цел/и Основната цел на Общия устройствен план на Община 
Кърджали е да даде цялостна концепция за развитие на 
територията на общината, отчитаща изискванията за 
интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на 
околната среда и адаптация към промените.  

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 

Общият устройствен план на общината е стратегически 
документ от регионално значение, а в определени случаи и 
в национален аспект, който дава конкретни предвиждания 
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мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

за развитие на територията на общината. Той свежда всички 
стратегически документи от по-високо ниво на 
териториално ниво и фактически дава отражение на 
прогнозите на тези документи върху развитието на 
територията на общината. Общия устройствен план се явява 
ключов документ за постигане на устойчиво развитие на 
общината. Целта на ОУП на община Кърджали е да 
предложи и осигури необходимите условия за по-
нататъшното комплексно и устойчиво развитие и 
функциониране на общинската територия, като 
същевременно отчита и съхранява уникалната природна 
среда, опазва и интегрира богатото й културно историческо 
наследство. В документа е включен анализ на 
съществуващото положение /стр. 6 – стр. 151/ и прогнози за 
развитие / стр. 151 – стр. 223/. Основен елемент на плана са 
и графичните приложения.  

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Във връзка с голямата диференциация на 
климатичните условия в отделни части на града под влияние 
на градската застройка, в ОУП е направено климатично 
райониране на града и околната територия като са 
определени 5 района  /стр. 42 и стр.43/: 

• Първи район - заема централната градска част. 
Гъстата застройка обуславя още по-голямо нагряване на 
стените и улиците, което през лятото довежда до 
биоклиматичен дискомфорт - състояние на прегряване на 
организма. 

• Втори район - заема високите части на околните 
възвишения. Определя се от завишената скорост на 
вятъра, по-малкият брой на мъгливите дни, смекчени 
температурни контрасти. През лятото - също условия на 
биоклиматичен дискомфорт - прегряване. 

• Трети район - заема наклонените терени между кв. 
Веселчане и с.Приленци. Характеризира се с намалена 
опасност от инверсни състояния, добра естествена 
вентилация на въздуха, благоприятна експозиция на 
склоновете. 

• Четвърти район - около района на парк "Арпезос". 
Подобрена термична характеристика. 

• Пети район - обхваща територия около 
яз."Кърджали". Има по-висока относителна влажност, 
намалени температурни амплитуди, увеличена скорост на 
вятъра. Характеризира се с най-добри биоклиматични 
условия. 

 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Общият устройствен план на Община Кърджали има връзка 
с всички климатични заплахи, тъй като дава цялостна 
концепция за развитие на територията на общината.  

Към кои интервенции има повече В плана не са включени конкретни мерки и интервенции.  
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отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

 

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

В ОУП не се съдържат конкретни мерки. Основните задачи 

на плана са определяне на общата структура на територията 
и преобладаващото предназначение на съставните и 
структурните й части – местоположението и границите на 
урбанизираните територии; земеделските територии; 
горските територии; защитените територии; нарушените 
територии за възстановяване и териториите със специално, 
с друго или със смесено предназначение, както и 

регламентиране на общия режим на устройство по 
отношение на всяка от териториите.  В документа са 

направени прогнози за развитие на отделните сфери – н.пр. 

прогноза за екологично  развитие /стр.202 – 205/, прогноза 

за пространствено развитие /стр.209 – 214/, и прогноза за 

развитие на инфраструктурата /стр.215 – 218/. 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Неприложимо  
/Изпълнението на ОУП не е обвързано с конкретни мерки и 
бюджет/  

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

След приемането на плана от Общински съвет Кърджали 
всички инвестиционни намерения на територията на 
общината се съобразяват с определените в плана режими на 
ползване на отделните територии и показателите на 
застрояване в зоните. 

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

неприложимо 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

В аналитичната част на плана е представено настоящото 
състояние на различните социално-икономически сфери, 
както и са направени териториални проучвания на релеф, 
климат, геология, хидрология, флора и фауна /стр.42-53/.  

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

Идентифицирани са негативни въздействия 
от климатични промени, които ще окажат най-сериозно 
влияние върху   

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

В Плана е представен списък на използваните източници на 
информация, в който са включени   - НСИ, общинска 
администрация, министерства, агенции и експлоатационни 
дружества./ стр. 226/ 
 

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

неприложимо 
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Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

ОУП е основния стратегически документ, определящ  
развитието на територията на общината до 2035 г. 
Определянето на обхвата на зоните е извършен с участието 
на широк кръг заинтересовани страни и отразяват нуждите 
на общността. 

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

Отчитайки направеното в плана климатично райониране на 
град Кърджали, бъдещата иновативна инвестиция следва да 
се планира в първи район, който заема централната градска 
част. 

Нещо специфично от 
съдържанието 

В прогнозите за развитие е идентифицирана 
необходимостта от наличието на актуални устройствени 
планове на населените места и на териториални общности.  

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

В плана е представена информация за вида и качеството на 
жилищния фонд и градската динамика /стр.54-62/.   

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

  8  

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие 

Име на документа Общ устройствен план на град Кърджали /ОУП-град 
Кърджали/ 

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8 за 
обема и съдържанието устройствените планове  

Кога е създаден (година) 2011 г., одобрен с Решение на Общински съвет през 
септември 2013 г.  

Период на действие(от г. – до г.)  2013 г. – 2033 г.  
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Документът е разработен в съответствие с  нормативната 
уредба за устройствено планиране и на съвременните 
постановки за интегрирано пространствено планиране и 
устойчиво развитие. 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

ОУП е разработен в периода 2011-2013 г. от външни 
консултанти. В процеса на разработването на плана е 
извършено анкетиране на широк кръг заинтересовани 
страни, основно собственици на земи и терени. Също така са 
проведени обществени обсъждания на проекта на 
документа. 

Основна цел/и Основната цел на Общия устройствен план на град 
Кърджали е да даде цялостна концепция за развитие на 
територията на град Кърджали.  

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  

Общият устройствен план на град Кърджали е стратегически 
документ от регионално значение, който дава конкретни 
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мерки и действия;  механизъм  за 
мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

предвиждания за развитие на територията на града. Целта 
на ОУП на град Кърджали е да предложи и осигури 
необходимите условия за по-нататъшното комплексно и 
устойчиво развитие и функциониране на територията. В 
документа е направена характеристика на 
местоположението, природните условия, санитарно–
хигиенните условия, икономическата база, обществената 
инфраструктура и транспортно –комуникационната система 
на ниво град /стр. 4 – стр. 105/. Основен елемент на плана са 
и графичните приложения.  

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Във връзка с голямата диференциация на 
климатичните условия в отделни части на града под влияние 
на градската застройка, в ОУП е направено климатично 
райониране на града и околната територия като са 
определени 5 района  /стр. 12/: 

• Първи район - заема централната градска част. 
Гъстата застройка обуславя още по-голямо нагряване на 
стените и улиците, което през лятото довежда до 
биоклиматичен дискомфорт - състояние на прегряване на 
организма. 

• Втори район - заема високите части на околните 
възвишения. Определя се от завишената скорост на 
вятъра, по-малкият брой на мъгливите дни, смекчени 
температурни контрасти. През лятото - също условия на 
биоклиматичен дискомфорт - прегряване. 

• Трети район - заема наклонените терени между кв. 
Веселчане и с.Приленци. Характеризира се с намалена 
опасност от инверсни състояния, добра естествена 
вентилация на въздуха, благоприятна експозиция на 
склоновете. 

• Четвърти район - около района на парк "Арпезос". 
Подобрена термична характеристика. 

• Пети район - обхваща територия около 
яз."Кърджали". Има по-висока относителна влажност, 
намалени температурни амплитуди, увеличена скорост на 
вятъра. Характеризира се с най-добри биоклиматични 
условия. 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Общият устройствен план на град Кърджали има връзка с 
всички климатични заплахи, тъй като дава цялостна 
концепция за развитие на територията на града.  

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

В плана не са включени конкретни мерки и интервенции.  

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

В ОУП – град Кърджали не се съдържат конкретни мерки. 

Основните задачи на плана са определяне на общата 
структура на територията и преобладаващото 
предназначение на съставните и структурните й части. 
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Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Неприложимо  
/Изпълнението на ОУП –град Кърджали не е обвързано с 
конкретни мерки и бюджет/  

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

След приемането на плана от Общински съвет Кърджали 
всички инвестиционни намерения на територията на града 
се съобразяват с определените в плана режими на ползване 
на отделните територии и показателите на застрояване в 
зоните. 

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

неприложимо 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

В аналитичната част на плана е представено настоящото 
състояние на различните социално-икономически сфери, 
както и са направени териториални проучвания на релеф, 
климат, геология, хидрология, флора и фауна /стр.7-22/.  

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

Идентифицирани са отделните фактори за екологичното 
състояние на гр. Кърджали и тяхното влияние върху 
пространственото му развитие. / Стр. 32-42/  

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

При разработването на плана са използвани различни 
източници на информация - НСИ, общинска администрация, 
министерства, агенции и експлоатационни дружества. 

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

неприложимо 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

ОУП е основния стратегически документ, определящ  
развитието на територията на града  до 2033 г. 
Определянето на обхвата на зоните е извършен с участието 
на широк кръг заинтересовани страни и отразяват нуждите 
на общността. 

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

Отчитайки направеното в плана климатично райониране на 
град Кърджали, бъдещата иновативна инвестиция следва да 
се планира в първи район, който заема централната градска 
част. 

Нещо специфично от 
съдържанието 

В прогнозите за развитие е идентифицирана 
необходимостта от наличието на актуални подробни 
устройствени планове на отделните футкионални зони на 
града.  

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

В плана е представена информация за зелената система на 
града /стр.36-38/.   

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 

  8  
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по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие, социално-икономическо развитие, 
туризъм и околна среда  

Име на документа Интегриран план за градско възстановяване  и 

развитие на гр. Кърджали 2014-2020 /ИПГВР –

Кърджали/  

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Методическите 
насоки на МРРБ.  
 

Кога е създаден (година) 2013г. 

Период на действие(от г. – до г.) 2014-2020 г. 
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Планът е разработен в съответствие с Стратегията "Европа 
2020" чрез Националната програма за развитие: "България 
2020 г." и Националната стратегия за регионално развитие 
(НСРР) за периода 2012-2022 г.  

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

Документът е разработен от консултанти в резултат от 
изпълнението на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017 
"Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и 
развитие град Кърджали”, по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие  и Община Кърджали. 
Всеки етап на разработването на плана включва и участието 
на широк кръг заинтересовани страни. Информация за 
идентифицираните  заинтересовани страни и тяхното 
участие в разработването на плана са описани в обособен 
раздел на документа „ Процедури за обществено 
обсъждане, гражданско участие и мерки за прозрачност на 
плана” /от стр. 127 до стр. 147/. Идентифицираните 
заинтересовани страни са от значение за бъдещата 
инвестиция. В отделно приложение към плана са описани 
конкретни заинтересовани страни, обособени в отделни 
обществени групи / от стр. 143 до стр. 147/  

Основна цел/и В ИПГВР са изведени четири стратегически цели /стр. 85/:  
СЦ1: Ускоряване социално - икономическото развитие на 
града и региона; 
 СЦ2: Повишаване инвестиционната и туристическа 
атрактивност на града; 
СЦ3: Смекчаване социалните различия в рамките на 
урбанизираната територия; 
СЦ 4: Подобряване интегрираността на урбанизираната 
територия и достъпността до основни административни и 
социални услуги на гражданите и бизнеса. 



 

37 
 

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 
мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

ИПГВР-Кърджали е стратегически средносрочен документ, с 
който се дава възможност по-ефективно да се планира и 
управлява мобилността , както на хора , така и на стоки и 
услуги. Съдържа аналитична и стратегическа част, както и 
програма за изпълнение. В аналитичната част се съдържат 
данни за състоянието на: 

-  всички социално-икономически сфери/икономика, 
образование, здравеопазване, култура, социални 
дейности, култуно-историческо наследство и т.н/,  

- демография,  
- урбанизационна структура; 
- техническа инфраструктура; 
- екология. 

Данните са актуални към 2013 г. и са за ниво  град 
Кърджали. /от стр. 12 до стр.52/ 
В стратегическата част са обособени три зони за въздействие 
на територията на града. /от стр. 54 до стр.83 /За всяка зона 
са дефинирани специфични цели и приоритети. 
Идентифицирани са и конкретни проекти за изпълнение на 
приоритети. /стр.94 до стр.120/  

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Описанието на проектите, планирани за изпълнение в 
отделните зони съдържа информация за състоянието на 
инфраструктура, включително жилищни сгради, паркови 
площи и междублокови пространства, в отделните части на 
града /от стр.  94 до стр.114/ 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Ефекта на топлинния остров, Замърсяване на въздуха, 
промяна в интензитета на валежите.  

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

Мерките са насочени по-скоро към смекчаване на 
климатичните промени -намаляване на въглеродните 
емисии и парниковия ефект на територията на гр. Кърджали.  

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

В стратегическа  част са включени мерки за: - подобряване 
на енергийната ефективност на сградите/обществени и 
частни/,  
- подобряване на състоянието на пътната и ВиК  
инфраструктура,  
- рехабилитация на съществуващите паркове и зелени 
площи и изграждането на нови такива 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Част от ИПГВР –Кърджали е плана за изпълнение, включващ 
и бюджет за всеки отделен интегриран проект. 
През 2021 г. е изготвен и приет окончателен доклад за 
изпълнението на ИПГВР, съдържащ информация за 
техническото и финансовото изпълнение на плана към 2021 
г. Приложение към доклада е актуализирана матрица на 
бюджета на ИПГВР   

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

Степента на изпълнение на ИПГВР-Кърджали е дадена в 
окончателния доклад за изпълнението. 
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Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

В аналитичната част на плана може да се открият аргументи 
за съществуващите икономически и екологични фактори. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

Идентифицирани са негативни въздействия в социално-
икономическата сфера и  

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

В аналитичната част и в частта, описваща избора на зоните 
за въздействие, има информация за проблемите/пропуските 
в отделните градски зони, н.пр. липсата и/или недоброто 
състояние на зелените площи, степента на изграденост на 
ВиК инфраструктурата, свлачищни процеси  

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

Източници на информация - НСИ, общинска администрация, 
министерства и агенции. 
  

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

неприложимо 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

Интегрираните проекти, включени в ИПГВР са 
приоритизирани с участието на широк кръг заинтересовани 
страни и тяхната актуалност не е променена.  

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

Съществено  

Нещо специфично от 
съдържанието 

Мерките, включени в ИПВГР са ориентирани към част от 
територията на града. /50%/  

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

В плана е включена подробна информация за 
заинтересованите страни, участвали в разработването.   

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

9 

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Пространствено развитие и Транспорт 

Име на документа План за устойчива градска мобилност на гр. Кърджали 

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Участието на Община Кърджали като бенефициент в проект  
„BUMP - Boosting Urban Mobility Plans”, финансиран от 
Програма „Интелигентна енергия” на ЕС. Водещ партньор на 
проекта е AREA Science Park (Италия), а дейностите в 
България се координират от „Клуб за устойчиво развитие на 
гражданското общество”. Във връзка с Транспортната Бяла 



 

39 
 

книга „Пътна карта на единна Европейска транспортна 
област – към конкурентоспособна и ефикасна транспортна 
система /COM/2011/0144 final/ 

Кога е създаден (година) 2015г. 

Период на действие(от г. – до г.) 2015-2025г. 
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Планът е разработен в съответствие с Национални 
стратегически и планови документи. Приложимите 
документи са посочени в Приложение № 1 към Плана 
/стр.30 и стр.31/ 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

Документът е разработен от експерти от община Кърджали, 
като следствие от участията в обучения по проект 
„BUMP - Boosting Urban Mobility Plans”, финансиран от 
Програма „Интелигентна енергия” на ЕС. Преди да бъде 
внесен в Общински съвет – Кърджали за приемане и 
утвърждаване е обявен в сайта на общината за обществено 
обсъждане. 

Основна цел/и Основни цели на плана са  гарантиране на достъпа; 
повишаване на сигурността; намаляване на замърсяванията 
(на въздуха и от шума); превръщането на транспорта в 
ресурсно ефективен отрасъл; подобряване 
привлекателността на териториите и качеството на живот в 
градовете /стр.5 от Плана/ 

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 
мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

Планът е стратегически средносрочен документ, с който се 
дава възможност по-ефективно да се планира и управлява 
мобилността , както на хора , така и на стоки и услуги. 
Съдържа аналитична и стратегическа част. В аналитичната 
част се съдържат данни за състояние на местна  икономика, 
демографски процеси, транспортна  инфраструктура и 
достъпност, екологични рискове и заплахи, както и 
съществуваща мобилност. 
В стратегическата част са включени мерки, обединени в 
осем направления. Също така мерките са разделени спрямо 
времевата рамка на изпълнение /от стр. 21 до стр.25 / 

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

В аналитичната част на документа /стр.13-15/  е представено 
екологичното състояние и рискове към 2015 г. 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Замърсяване на въздуха 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

Мерките са насочени по-скоро към смекчаване на 
климатичните промени -намаляване на въглеродните 
емисии и парниковия ефект на територията на гр. Кърджали. 

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

В стратегическа  част са включени мерки за стимулиране 
развитието на т.нар. ”меки” видове транспорт (колоездене, 
пешеходно придвижване) със средносрочен и дългосрочен 
хоризонт /стр.24/ 

Има ли данни за реализирани Данните за реализирани разходи по изпълнението 
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разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

отделните мерки  се съдържат в отчета за изпълнението на 
бюджета на Общината за периода от 2017-2021 /капиталови 
разходи/ . 

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

Кметът на община Кърджали ежегодно докладва пред 
Общински съвет – Кърджали за резултатите от 
осъществената местна политика в тази насока; При 
приемане и изпълнение на бюджета за всяка година са 
предвидени и съответно се изпълняват мерките, залегнали в 
Плана. 

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

В аналитичната част на плана може да се открият аргументи 
за съществуващите икономически и екологични фактори. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

Идентифицирани са негативни въздействия в направление 
икономика и   

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

В документа е идентифицирана липса на Генерален план за 
организация на движението и транспортно-комуникационна 
схема на гр. Кърджали като съществен пропуск, който 
следва в краткосрочен план да се изготви и одобри. 

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

В приложение 2 към Плана е представена системата за 
индикатори за отчитане на изпълнение, като са 
идентифицирани следните източници на информация - НСИ, 
общинска администрация, министерства и агенции. 

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

неприложимо 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

Темите за добра транспортна инфраструктура, намаляване 
на трафика и паркиране, комфортен и редовен градски 
транспорт са изключително актуални за местната общност. 

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

По-скоро високо 

Нещо специфично от 
съдържанието 

Мерките, включени в плана са ориентирани към целево 
използване на ресурсите за създаване на техническа 
инфраструктура насочена към устойчива градска мобилност.   

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

В планът са включени мерки, свързани с повишаване на 
информираността на общността, провеждане на обучения и 
семинари.  

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 

7 
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много полезен 

 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Въздух 

Име на документа Актуализирана програма за управление на качеството на 
атмосферния въздух на Община Кърджали, по показател 
ФПЧ 10 

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закон за опазване на околната среда 
Закон за опазване на чистотата на атмосферния въздух 

Кога е създаден (година) 2016 

Период на действие(от г. – до г.) 016 – 2020 г. 
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Национална, местна и европейска законодателна рамка, 
ръководства и наръчници, посочени в Приложение 7 от 
Програмата  

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

С участие на общността и заинтересовани страни 

Основна цел/и Привеждане качеството на атмосферния въздух в гр. 
Кърджали в съответствие с изискванията  на нормативната 
уредба по опазване на околната среда и осигуряване на 
екологичен конфорт на населението по отношение 
качеството на атмосферния въздух. 

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 
мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

Подобряването на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и 
достигане и поддържане на националните и европейските 
екологични стандарти за чистота на въздуха, както и подобряване 
качеството на живот на гражданите и състоянието на околната 
среда.  
анализи и данни  - от стр. 15 до стр. 75 от Програмата. 
мерки и действия; механизъм за мониторинг на 
изпълнението и финансиране -  от стр. 76 до стр. 83 от 
Програмата. 
контрол по изпълнение и отчитане на Програмата - стр. 84 от 
Програмата. 

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

План за действие за достигане на установените норми за 
съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух – стр. 76 до 
стр.83 от Програмата. 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Намаляване на източниците или подобряване на 
поглъщането на парникови газове (ПГ). 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

Смекчаване (на изменението на климата)  

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 

От стр. 77 д стр. 83 от Програмата 
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намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Отчет за изпълнение на Програмата публикуван в сайта на 
Общината 
https://kardjali.bg/docs/eko/Otchet_KAV_2020.pdf 
 

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

Намаляване на концентрациите на основните показатели, 
съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух – данни 
от АИС „Студен кладенец“ към ИАОС 

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

Политически, икономически, екологични и законови 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

Природни, социални и икономически  негативни 
въздействия от изменението на климата, 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

 
- 

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

НСИ, НХМИ, АПИ, ИАОС, РИОСВ,  

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

 
Много висока 

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

висок 

Нещо специфично от 
съдържанието 

 

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

10 

https://kardjali.bg/docs/eko/Otchet_KAV_2020.pdf
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Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна 
среда, енергетика, туризъм, др.) 

Отпадъци 

Име на документа Програма за управление на отпадъците на територията на 
Община Кърджали 

Основание за създаване (закон, 
наредба, инициатива,  др.) 

Закон за опазване на околната среда 
Закон за управление на отпадъците 

Кога е създаден (година) 2018 

Период на действие(от г. – до г.) 2015 – 2020 г. 
Принос/синхрон/съответствие с 
национални  или европейски 
документи в областта на 
климатичните изменения 

Национална, местна и европейска законодателна рамка, 
ръководства и наръчници – от стр. 2 до стр.  8 на 
Приложение 1 от Програмата  

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, 
могат ли да са от значение за 
бъдещата интервенция) 

С участие на общността и заинтересовани страни 

Основна цел/и Да се определят основните стратегически приоритети за 
устойчиво и екологосъобразно управление на отпадъците 

Съдържание – кратко представяне 
- има ли анализ и данни, какви;  
мерки и действия;  механизъм  за 
мониторинг на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни 
лица/ организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения; друго. 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното 
им използване 
 

анализи и данни 
Приложение 1- от стр. 7 до стр. 30 от Програмата.; 
Приложение 2 – от стр. 12 до стр. 42 от Програмата. 
мерки и действия; механизъм за мониторинг на 
изпълнението и финансиране -  от стр. 20 до стр. 49 от 
Програмата. 
контрол по изпълнение и отчитане на Програмата - от стр. 50 
до стр. 52.   

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Приложение 2 Доклад за извършен морфологичен анализ на 
количеството и състава на генерираните битови отпадъци на 
територията на община Кърджали – от стр. 1 до стр. 42 от 
Програмата. 

С коя климатична заплаха има 
връзка 

Намаляване на източниците или подобряване на 
поглъщането на парникови газове (ПГ). 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, 
по-скоро  смекчаване, и двете) 

Смекчаване (на изменението на климата)  

Съдържа ли конкретни мерки, 
свързани с адаптация или 
намаляване на въздействието 
върху изменението на климата 
(бъдещи или вече изпълнени) 

От стр. 20 до стр. 49 от Програмата 
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Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  или 
остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Отчет за изпълнение на Програмата  

Има ли информация как  е 
изпълнил предназначението си 
(такава информация може да се 
търси извън документа) 

Отчет за изпълнение на Програмата 

Съдържа ли аргументи по 
позициите на PESTEL (състояние на 
средата) 

Политически, икономически, екологични и законови 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока 
– биоразнообразие, устойчиво 
развитие, икономика, социални, 
др.  

Природни, социални и икономически  негативни 
въздействия от изменението на климата, 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които 
могат да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на 
бъдеща инвестиционна мярка   

 
- 

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

НСИ, ИАОС, РИОСВ,  

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос за 
конкретни проекти 

- 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на 
местната общност  

 
Много висока 

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

висок 

Нещо специфично от 
съдържанието 

 

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - 
много полезен 

9 
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Приложение 2 

 

ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА 

 

Община Кърджали 

Лице за контакт – име, 
длъжност, имейл и телефон 

Надежда Цветкова, н-к отдел „СПУП”, ip_kj@mail.bg, 
0888 841898 

 

1. Название на инвестиционната мярка 

Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град 
Кърджали към ефектите от измененията на климата 

 
2. Резюме - Общо кратко описание на мярката  

Целта на инвестиционната мярка е разширяване на синьо-зелената инфраструктура 
в старата част на град Кърджали.Обектът на интервенция е част от площад „Хаджи 
Димитър”, който поради вида на настилката и липса на растителност е своеобразен 
топлинен остров през летните месеци. Мярката е насочена към преодоляване на 
ефекта на „топлинния остров”, както и съхраняване и използване на дъждовните 
води. Дейностите включват проектиране на новата инфраструктура, изпълнение на 
строително-монтажни дейности за изграждане на система за съхранение и 
използване на дъждовните води, оформяне на воден елемент-стена, алеи, места за 
рекреация и озеленяване с растителни видове, подходящи за климатичните 
промени. 

 

 
3. Обект и място 

Обектът на интервенция е част от площад „Хаджи Димитър”, който се намира в 
старата част на град Кърджали, която е изключително гъсто застроена, със слабо 
озеленяване, като на места то почти липсва. Той попада в първи климатичен район 
на града, определен в Общият устройствен план на общината, характеризиращ се с 
гъста застройка, която обуславя висока степен на нагряване на инфраструктурата. 
Старите керемидени покриви, липсата на саниране на сградите и асфалтовите улици 
превръщат това място в своеобразен топлинен остров през летните месеци.  

Парцелът е с площ 1018 кв.метра и е с малък наклон, който увеличава 
повърхностните води при обилни валежи. 

Целият терен, както и съседните площи са общинска собственост и e определен за 
обществено ползване. 

mailto:ip_kj@mail.bg
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Площадът е разположен на една от основните транспортни артерии на града, в 
непосредствена близост до Пазар на производителите-Кърджали и главната 
търговска улица в града, което води до непрекъснат поток от хора и автомобили. 
Кръговото кръстовище на площада е изключително натоварена пътна артерия, която 
разпределя автомобилните потоци към кв. „Боровец”, зоната за отдих „Енчец” на яз. 
„Кърджали”, както и е изход към гр. Хасково и гр. Пловдив. Тази артерия осигурява 
достъпа до центъра на града на над 7000 жители, като голяма част от тях са от 
маргинализирани общности, вкл. роми. 

В град Кърджали има още няколко сходни терена, на които в бъдеще може да се 
мултиплицира мярката, като например  централния площад на града и входа на парк 
„Простор”. 

 

 
Извадка от кадастралната карта на град Кърджали 

 
Снимка на частта от площад „Хаджи Димитър” – обект на интервенция 

 

4. Дейности 

Мярката включва следните дейности: 

➢ Изработване на инвестиционен проект за превръщането на част от площад 
„Хаджи Димитър” в „синьо-зелен остров”; 

➢ Изпълнението на строително–монтажни дейности, включващи: 
-  премахване на съществуващата настилка;  
- изграждане на система за съхранение на дъждовните води; 
-  изграждане на синьо-зелена инфраструктура - воден елемент- стена;  
- зелена инфраструктура – оформяне на зелена площ с подходящи 

растителни видове. (Ще бъдат използвани неинвазивни растителни 
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видове, подходящи за климатичните условия на мястото); 
- оформяне на подходи, алеи и места за рекреация 
- поставяне на информационно табло и термометър; 

➢ Осъществяване на авторски и строителен надзор на изпълнението на 
строително-монтажните работи; 

➢ Въвеждане на обекта в експлоатация; 
➢ Провеждане на информационни дни сред общността за популяризиране на 

инвестиционната мярка - при проектирането /представяне на идейни проект/, 
при изграждането – ден за представяне на проекта при стартиране и ден при 
завършването на обекта – откриване на обекта, отразяване в местната и 
регионална преса, организиране на информационни дни за деца и  ученици, 
поставяне на информационно табло, представящо инвестицията и информация 
за климатичните промени ; 

➢ Финансово и техническо управление на изпълнението на инвестиционната 
мярка. 

 
 

5. Заплаха, към която се прави адаптация 

За региона са идентифицирани и разгледани рискове от изменението на климата, 
дължащи се на повишаване на температурата и влиянието върху хидроложкия 
цикъл. Промяната в хидроложкия цикъл се изразява в намаляване на периодите и 

количествата валежи, както и засилващата се тенденция на увеличаването на 
краткотрайни, проливни дъждове. 

Предложената мярка е насочена към адаптация и смекчаване на двете заплахи – 
ефекта на топлинния остров и увеличаването на обема на повърхностните води. 

Събраните данни за средномесечните температури за периода 2016-2022 г. 
показват стабилна тенденция на увеличаване на средномесечните им стойности, 
както и удължаване на периодите с по-високи от нормата дневни температури. 
Същевременно вида на застрояване на градската среда обуславя още по-голямо 
нагряване на стените и улиците, което води до проява на ефекта  на топлинния 
остров. 

Данните за валежите от същия период потвърждават идентифицираната  
заплаха от промяна на количеството валежи и засилване на тенденцията за по-редки 
периоди на валежи с по-висок интензитет. 

 
6. Използван опит от Норвегия и/ или от доклада за добри практики: 

При избор на мярка се водихме от опита на норвежките партньори от град Берген 

за овладяване на повърхностните води. Особено впечатление ни направиха 

пространствените и техническите решения в Хостайнер парк и парк Лингхаугпаркен, 

за овладяване на повърхностните води чрез частично отваряне на речното корито  и 

превръщането на терена в рекреативна зона. 

Също така използвахме опита на град Търнава, Словакия и град Вроцлав, Полша, 
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които са представени в  доклада на Западно-норвежкия изследователски институт. 

 

7. Иновация: 

Концепцията на инвестиционната мярка включва три иновативни за община 
Кърджали елемента, а именно: 

- Система за съхранение на дъждовната вода и използването на събраната вода за 
поливане през летния период и евентуално за захранване на водните площи - 
ще се приложи за първи път в региона; 

- Промяната на градската среда от „типичен” площад в част от синьо-зелената 
система на града; 

- Изборът на растителните видове през призмата на адаптация към повишаване 
на температурите и засушаването. 

 

8. Индикативен бюджет на проектната идея: 

Общата индикативна стойност на мярката е 485 480,00 лв. с ДДС, от които за: 

- Изготвяне на инвестиционния проект на фаза „Работен” и авторски надзор –
2 400,00 лв. 

- Изпълнение на строително- монтажните работи- 480 000,00 лв. 
- Строителен надзор- 1 800,00 лв. 
- Инвеститорски контрол –320,00 лв.; 
- Подготовка и провеждане на информационни дни – 960,00 лв. 

 

9. Проектна готовност: 

Мярката е на фаза проектна идея. 

 

10. Начин на възлагане: 

Дейностите по проектиране и изграждане на синьо-зелената инфраструктура, както и 
извършването на строителен надзор ще бъдат възложени на външни изпълнители 
след провеждане на открити процедури за избор, съгласно изискванията на Закона 
за обществените поръчки. 

 

11. Съответствие с общинските политики – планове, стратегии: 

Инвестиционната мярка съответства на  

✓ Общия устройствен план на град Кърджали; 
✓ Приоритет 2. „Разширяване и модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на населените места” от проекта за План 
за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г. 
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12. Синергичен ефект и връзка с други изпълнени или планирани проекти в 
градския район: 

Проектната идея надгражда резултатите от проект „Ремонт и рехабилитация на 
улици и тротоари в град Кърджали”, който се финансира по ОП „Региони в растеж” 
2014-2020 г. Един от обектите на интервенция по този проект бе „Ремонт и 
рехабилитацията на  уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление на ул.”Иван Вазов”, ул. „Добруджа”, ул. „Св. Климент Охридски” и на 
площад „Хаджи Димитър”. В резултата от проекта бе извършен основен ремонт на 
тротоарите и уличните платна на трите улици, бе реконструирано кръстовището с 
кръгово движение на  площада, както и бе поставено енергоспестяващо осветление. 
С реализирането на инвестиционната мярка на площад „Хаджи Димитър” ще се 
модернизира изцяло градската среда в този район на града. 

 

13. Резултати от консултативната среща 

Консултативната среща бе проведена на 05.07.2022 г., от 10.00 часа в залата на 
Бизнес-инкубатор в град Кърджали. В срещата се включиха 45 участници – 
представители на Община Кърджали, Общински съвет – Кърджали, Камарата на 
архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и 
неправителствени организации. В процеса на дискусията всички присъстващи 
подкрепиха предложената от експертния екип инвестиционна мярка. 
Представителите на неправителствените организации коментираха възможностите, 
сходни мерки да бъдат приложени и в кв. „Възрожденци”, на входовете на 
парковете  „Горубсо” и „Простор”. Също така отправиха предложение в 
информационната кампания за популяризиране на мярката да бъдат включени 
учебните заведения, които се намират в близост до площада. Това предложение бе 
разширено от зам. кмета на общината с включването на всички учебни заведения на 
територията на града, тъй като младите хора могат да предложат свежи идеи. 
Главния архитект на общината отправи предложения за промяна на 
законодателството в посока включването на зелените покриви като задължителен 
елемент при новите сгради извън приетите проценти на озеленяване, както и 
делегирането на права на местната власт за преценка и одобрение на 
градоустройствените решения.  Част от въпросите, който се обсъждаха на срещата 
бяха свързани с поддръжката на новата синьо-зелена инфраструктура, 
възможностите за запазването на съществуващата растителност, както и 
възможностите за прилагането на сходни мерки по селата в общината. От 
участниците постъпиха  следните предложения:  

➢ изграждане на централна зона с повече водни елементи; 
➢  оползотворяване на „водното огледало”; 
➢ организиране и провеждане на среща на местно ниво на камарите на 

архитектите, инженерите и строителите за обсъждането на проблемите в 
градската среда, свързани с адаптацията към климатичните промени; 

➢ по-задълбочено обучение на ученици и студенти от инженерни специалности 
по отношение на смекчаване и адаптация към климатичните промени
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14. Нещо друго, специфично за тази мярка: 

 
Чрез реализирането на инвестиционната мярка ще се постигне намаляване на  

температурите през летните месеци в тази част на града.  Също така посадените 
растения ще адсорбират въглеродния двуокис от автомобилния трафик в района, 
което ще намали нивото му. Новосъздадените зелени площи  ще повлияят  върху 
нивото на праховите частици в района.  

Новата синьо-зелена инфраструктура ще промени облика на площада и ще 
създаде по-благоприятна жизнена среда както за гражданите, живеещи в района, 
така и за посетителите на пазара и търговските обекти. 

Една от планираните дейности включва популяризиране на инвестиционната 
мярка чрез провеждане на информационни дни сред гражданите и разпространение 
на информация чрез медиите. Част от информационните дни ще са пряко насочени 
към децата и учениците.  

 

 

 

 

 

  

 

 


